českobrodsko
řešíme vaše zájmy

prosinec 2014 / 2. ročník / www.cesky-brod.cz / k dostání zdarma

Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků
a
vše nejlepší do nového roku 2015!

Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou důvěru a přejeme
nejen jim, ale i všem čtenářům Českobrodska, krásné a pohodové svátky
a do příštího roku hodně zdraví a štěstí. Jatky Český Brod a.s.
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Dočasná pauza

Je tomu již rok a půl, co vychází Českobrodsko. Celkem vyšlo 15 čísel. Za tuto
dobu si časopis vybudoval určité jméno
a postavení na trhu. Dokázal, že si na sebe
dokáže vydělat a že je tu určitý zájem lidí
o jeho vydávání.
Vydělat si však dokáže jen na tisk a distribuci,
veškeré další práce jsou již neplacené, a tedy
jsou pouze dobrovolnou činností. Ta ovšem vyžaduje více času, než jsme schopni ji dát.
A právě kvůli času však kvalita nedosahuje úrovně, které bychom chtěli dosáhnout
a není pravděpodobné, že se to v nejbližší
době změní. Proto jsem se jako vydavatel rozhodl v této podobě vydávání Českobrodska
prozatím ukončit. Neznamená to však úplný
konec časopisu.
Ve hře jsou varianty, jak jej transformovat. Pro
úplné dokončení nápadů je však potřeba dost
práce. Dáme si tedy teď několik měsíců pauzu a uvidíme, zda nám nová podoba bude dávat smysl. A pokud ano, začali bychom znovu
s vydáváním v nové podobě, plni sil a připraveni dělat redaktorskou práci důsledně.

Spolupracujeme
s o.s. Českobroďák
Českobrodsko

Řešíme vaše zájmy!
Vydává:
Jaroslav Hor
Prokopa Velikého 118
282 01 Český Brod
IČ: 76592251
Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje
Jaroslav Hor, e-mail: reklama@yeti-studio.cz
Řídí redakční rada ve složení: Jaroslav Hor,
Jiří Havlíček, Metoděj Málek, Jaroslav Petrásek,
David Klempíř

Veškeré nápady, připomínky a podněty pro
novou podobu Českobrodska pište na email
info@cesky-brod.cz nebo volejte na telefon
736 249 946. Za jakoukoliv připomínku budeme rádi.
Tímto chci poděkovat celé redakční radě za
spolupráci, bez ní by obsah jen těžko vznikal.
Dík patří ovšem především inzerentům, kteří
vložili důvěru v tento časopis a financovali jeho
vydávání.
Děkujeme čtenářům, kteří nám dávali sílu pokračovat. Děkujeme kritikům i lidem, kteří nás
rádi neměli. I díky nim jsme měli sílu jít dál.
Rád bych všem popřál za sebe i celou redakční
radu klidné a příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2015, který bude pro
Brod snad znamenat rok změn k lepšímu.

Jaroslav Hor

Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech schránek
v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Nová Ves II, Klučov, Kounice,
Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady.
Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na email info@cesky-brod.cz či
telefon 736 249 946. Kontaktní adresa je Prokopa Velikého 118, Český Brod,
otevírací doba po dohodě.
Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na webových stránkách www.cesky-brod.cz a na www.facebook.com/ceskobrodsko.

--------------------------------------------------------------------Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E 21348
Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o.
Toto číslo vyšlo v prosinci 2014 v nákladu 5200 ks.
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Rozhovor s Mgr. Jiřím Havlíčkem
Dobrý den, gratuluji Českobroďákovi SNK
k prvenství v komunálních volbách. Přesto si
však neodpustím dotaz, proč nejste v koalici,
proč nikdo z vašich zastupitelů nesedí v Radě
města? Můžete nám poodhalit průběh povolebních koaličních jednání?
Dobrý den, volby jsme díky hlasům spoluobčanů vyhráli a jsme za to moc rádi. Bohužel jsme
ale vůbec nedostali možnost ujmout se vedení
města. Povolební vyjednávání se skládalo z několika schůzek, na kterých nám sice někteří zastupitelé vyjadřovali podporu a zcela souhlasili
s našimi požadavky, nicméně tyto své názory
nejspíš následně neobhájili před svými spolustraníky a koaličními partnery. Stěžejní schůzka,
na které zástupci Českobroďáka jednali s celou
koaliční jedenáctkou, se tedy brzy ukázala jako
pouhá formalita. Již předem bylo rozhodnuto, že Českobroďák SNK se nebude na vedení
města podílet a náš požadavek na starostu či
místostarostu (a dva členy městské Rady) byl
označen za nepřiměřený. V diskuzi o programu
na následující funkční období jsme se nedostali
dál než k bezpečnosti ve městě (Městská policie), dlouhodobě špatné situaci kolem nemocnice a předlužení Českého Brodu. Názory na tato
stěžejní témata ovšem měnit nebudeme a jsme
připraveni je nadále hájit. Koalice tomu klidně
může říkat „agresivní rétorika“ nebo „nevyzpytatelnost Českobroďáka“.
Od koaliční jedenáctky jsme sice dostali nabídku
na dvě místa v Radě města, ale jejich přijmutím
bychom zklamali jak členy Českobroďáka SNK,
tak naše voliče, neboť bychom pravděpodobně
nic zásadního neprosadili a navíc bychom byli
vázáni koaliční smlouvou. V každém případě na
1. ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyl vítěz letošních voleb, Ing. Jaroslav Kokeš, akceptován a do funkce starosty nebo místostarosty
zvolen nebyl.

Mgr. Jiří Havlíček
V opozici máte nyní menší možnosti. Jak plánujete svých pět mandátů využít? Nakolik plánujete plnit svůj volební program?
Opozice opravdu není výhrou. Když nebude koalice chtít, tak v podstatě neprosadíme nic z našeho programu, i kdyby to bylo pro město sebelepší. Na druhou stranu má opozice své výhody.
Nyní můžeme být bez ohledů na koaliční partnery a koaliční smlouvu takovou opozicí, kterou
Český Brod potřeboval již před lety.
K prověřování různých skutečností využijeme
kontrolní výbor. Jen musíme dávat pozor, aby
nebyl z nějakého důvodu (pochybení) odvolán,
jako se to stalo v minulém volebním období.
Velmi mě překvapilo, když nám pan starosta
sdělil, že není v kompetencích kontrolního výboru kontrolovat hospodaření města a že musíme
předložit jakýsi plán kontrol ke schválení. Obdobné překážky jsem nepředpokládal. Zástupci
Českobroďáka SNK předložili na 1. jednání kontrolního výboru seznam kontrol pro nadcházející
období, který se bude na příštím jednání výboru
schvalovat. Obsahuje např. nemocnici, dotační

projekty, městské lesy, školy apod. Začali jsme
se shromažďováním smluv a dalších dokumentů; kancelář starosty nám v poskytování materiálů vychází vstříc. Takže i takto hodláme využít
našich 5 mandátů.
Náš volební program chceme samozřejmě plnit v maximální možné míře. Mezi priority patří
např. řešení problémů kolem nemocnice, zlepšení úrovně práce Městské policie Český Brod
či transparentnost města ve všech směrech.
Na 2. zasedání zastupitelstva jsme do programu jednání předložili tři vlastní návrhy. Chceme
českobrodskou veřejnost pravidelně informovat
o veškerém dění na radnici a o předkládaných
návrzích (tedy nejen opozičních). Českobroďák
SNK nechce dělat potíže s prosazováním všech
návrhů koalice, neboť jsme si vědomi, že je třeba zajistit mnoho věcí k řádnému chodu města
a k zajištění spokojenosti obyvatel. V mnoha případech budeme plnit pouze roli jakési supervize
(kontroly). To samé předpokládám i u koaličních
zastupitelů. Každopádně mi je jasné, že mnoho
dobrých nápadů narazí na velice špatnou finanční situaci města, která tady v nedávné minulosti vznikla.

Práce zastupitele je jistě náročná, alespoň
pokud ji chcete vykonávat zodpovědně. Jak
si myslíte, že to bude Českobroďák SNK zvládat, vzhledem k tomu, že se jedná převážně
o politické nováčky? Jste na to připraven vy
osobně?
Všichni jsme připraveni a zodpovědnosti se
nebojíme. Na správné rozhodování stačí zdravý selský rozum a seznámení se s problematikou. Pak se zbývá držet formalit ukotvených
v jednacím řádu. Máme za sebou působení
v komisích, výborech a neziskových organizacích. Nějaká práce je za námi vidět, navíc pan
Ing. Kokeš již byl v minulosti zastupitelem. Po
volbách se zpravidla obměňují zastupitelstva
a vedení obcí dle přání voličů. V Českém Bro-

dě se snaží koaliční 11 poukazovat na to, že by
bylo pro město špatné, kdyby se jeho vedení
ujmuli „nezkušení nováčci“. S tím nesouhlasím. Máme silnou oporu v lidech, kteří jsou
příznivci Českobroďáka SNK. Bez těchto osob,
které nám pomáhají a se kterými se pravidelně scházíme na schůzích, bychom neměli tak
velkou jistotu ve svém počínání. Pomáhají nám
také udávat rytmus a správný směr. Počet lidí,
kteří se snaží angažovat, stoupá, z toho máme
upřímnou radost. Jen mě mrzí, že se občas tyto
naše příznivce snaží proti nám naši odpůrci
popudit různými polopravdami a nepravdami.
Prý je to v politice normální…Upřímně řečeno:
rovněž si někdy neberu servítky, ale snažím se
držet faktů a nikoho zbytečně nepomlouvat.
Chtěl byste ve stručnosti něco vzkázat občanům města?
Aby se nebáli přijít vyjádřit svůj názor na jednání zastupitelstva. Dozví se tak víc o problémech města a jeho občanů. Další zasedání je plánováno na 28. 1. 2015 od 18 hod. v
obřadní síni radnice. Měl by být projednáván
rozpočet města na rok 2015. Snahou zástupců
Českobroďák SNK bude, aby byl rozpočet vysvětlen, pochopitelný všem občanům a ne jen
členům finančního výboru a vedení města. Informace průběžně zveřejňujeme na webových
stránkách snk.ceskobrodak.cz a na facebooku
Českobroďák SNK. Snažíme se informace šířit
i v tištěné podobě, aby se dostaly opravdu ke
každému.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí a pracovních úspěchů.
Také děkuji a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků.
Jaroslav Hor

Výtah ze zastupitelstva 3.12.2014
Návrh usnesení:
Přestěhování Městské policie Český Brod do
vhodných prostor
Důvodová zpráva:
Současné umístění Městské policie Český
Brod (dále také MP) v budově nám. Arnošta z Pardubic 56 je zcela nevhodné. Služebna
městské policie není plnohodnotně dostupná
veřejnosti. Rovněž z preventivního hlediska je
absence řádně viditelné služebny městské policie problémem. Kancelář strážníků se nachází v 2. patře budovy městského úřadu, který
je mimo pracovní hodiny uzavřen. Poté není
možnost strážníky osobně v těchto prostorách
kontaktovat. Prostory samotné kanceláře jsou
dispozičně a kapacitně nedostačující. Stávající
prostory jsou absolutně nevyhovující pro budoucí předpokládaný rozvoj městské policie,
a to včetně zázemí pro nepřetržitý dohled kamerového systému.
Tímto navrhujeme městským úřadem připravit projekt přestěhování Městské policie Český
Brod do vhodných prostor, a to v termínu do
31. 8. 2015. Jako vhodné prostory pro umístění služebny městské policie navrhujeme využít
část přízemí budovy nám. Arnošta z Pardubic
čp. 1. Tyto prostory jsou ve vlastnictví města
a nejsou v současné době aktivně využívané.
Na projektu a dispozičním uspořádání prostor
bude rovněž spolupracovat Komise bezpečnosti. Realizace projektu bude provedena do
31. 12. 2015. Nově umístěná služebna městské
policie bude řádně označena a v budoucnosti
nepřetržitě přístupná veřejnosti. Umístění služebny uprostřed náměstí a na zcela viditelném
místě považujeme za nejlepší variantu pro občany města i samotné strážníky. Prostory musejí být plně vyhovující z hlediska funkčního,
včetně hygienického zázemí strážníků a dalších
pracovníků městské policie. Důstojné podmínky pro práci MP jsou důležité pro zabezpečení

řádného výkonu služby a pro budoucí efektivní
rozvoj MP.
Financování projektu a realizace přestěhování
služebny do nových prostor bude zabezpečeno z prostředků městského rozpočtu pro rok
2015. Přesnější odhad nákladů bude součástí
projektu. Dovolujeme si upozornit, že bezpečnost ve městě a kvalitní práce MP je jednou
z priorit zastupitelů města a hlavně jeho obyvatel.
Návrh usnesení přijat v pozměněné podobě

Návrh usnesení:
Zrušení zadávacího řízení na poskytovatele
zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282,
Zrušení záměru na prodej pozemku včetně budovy rozestavěné polikliniky (RM 400/2014),
Zrušení usnesení RM č. 408/2014 ve věci Vyhlášení záměru na budoucí pronájem prostorů
v areálu nemocnice Český Brod, Příprava nového zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 včetně pronájmu příslušných nebytových prostor
areálu nemocnice s poliklinikou města Český
Brod.
Důvodová zpráva:
Vzhledem k jejímu rozsahu necháváme čtenáře, aby si ji přečetli na oficiálním zdroji,
stránkách cesbrod.cz nebo přepsanou na snk.
ceskobrodak.cz.
Návrh usnesení nepřijat

Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou důvěru a přejeme
nejen jim, ale i všem čtenářům Českobrodska, krásné a pohodové svátky
a do příštího roku hodně zdraví a štěstí. Jatky Český Brod a.s.

Tel.: 604 180 884

- KONTEJNERY -

sutě - písky

Jan Votava - Český Brod

OBUV JEDELSKÝ
Český Brod
Brod, n. A. z Pardubic 43, tel: 321 620 061
Čelákovice,, Sedláčkova 104, tel: 326 994 507
Čelákovice

DĚTSKÁ, DÁMSKA, PÁNSKÁ OBUV
KOŽENÁ GALANTERIE
NADMĚRNÁ OBUV
VELKÝ VÝBĚR ZIMNÍ OBUVI
WWW.OBUV-JEDELSKY.CZ
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Česká pojišťovna nyní obsazuje pozici:
ObchOdNí kONzultaNt – správce
klieNtskéhO pOrtfOlia
Pro lokalitu Kolín, Kutná Hora, Čáslav
hledáme obchodního konzultanta, jehož náplní práce bude:
pečovat o stávající klientelu České pojišťovny
odpovídat za komplexní obsluhu klienta
vyhledávat nové obchodní příležitosti
Nabízíme:
atraktivní trojsložkové odměňování: fixní složka po dobu
adaptace, provize, bonusy
širokou škálu motivačních benefitů
kancelářské zázemí v prostorách České pojišťovny
široké portfolio kvalitních produktů nejsilnější pojišťovny ČR
Dejte nám o sobě vědět!
Zašlete životopis na robert.seidl@ceskapojistovna.cz
nejpozději do 31.1. 2015
Těšíme se na setkání s Vámi!
Robert Seidl
Manažer obchodní skupiny

areál cihelny Vrátkov

Pronájem / přistavení kontejnerů na odpad (od 2 do 30 m )
Odvoz odpadu a jeho uložení (zemina, suť, komunální odpad)
Prodej písků, štěrků, recyklátů a tříděné zeminy (vše skladem)
Štěpkování dřevitého odpadu, prodej štěpky
Autodoprava - práce s hydraulickou rukou, přeprava strojů
Man 12t, Mercedes 4x4 8t, Avia 5t

Zemní práce, teréní úpravy a demolice

minibagr, bobík, nakladač 15t, nakladač 6t + vidle, sněžný pluh
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Dobrý den,
vítám vás u dalšího pokračování malého cvičení,
JAK STOJÍTE, KDYŽ VAŘÍTE NEBO MYJETE NÁDOBÍ ?
-

postavte se rovně a pokrčte kolena
opřete se koleny o skříňku nebo o sporák
podsaďte pánev dopředu a potom dozadu
postavte se rovně a pokrčte kolena
pohybujte pánví doprava a doleva
postavte se rovně a pokrčte kolena
pohybujte pánví a opisujte kruhy a osmičky
postavte se rovně a pokrčte kolena
přenášejte váhu střídavě na pravou a na levou nohu
postavte se rovně a stoupejte si na špičky a na paty
stoupejte si střídavě na hranu chodidla u malíčků a u palců
postavte se rovně pokrčte kolena
přenášejte váhu na špičku pravé nohy a na špičku levé nohy

Postavte se rovně, protřepejte nohy i ruce, změnilo se něco ?
Pokud ano – mám radost, pokud ne – zkuste si ještě chvilku zacvičit.
Přeji vám krásné a pohodové vánoce, a hodně zdraví v novém roce 2015.
Jarmila Fisherová

SUNSET MASSAGE
Jarmila Fischerová

Sportovní 870
282 01 Český Brod

+420 603 543 023
sunsetmassage@seznam.cz
www.sunsetmassage.webnode.cz

Děkujeme všem našim zákazníkům za projevenou důvěru a přejeme
nejen jim, ale i všem čtenářům Českobrodska, krásné a pohodové svátky
a do příštího roku hodně zdraví a štěstí. Jatky Český Brod a.s.

Připravte se na zimu! Softshelové bundy od 1ks.

Celý sortiment, vzorky a zápůjčky po dohodě na telefonu 736 249 946
nebo emailu reklama@yeti-studio.cz. Eshop pro vás připravujeme!

STAVEBNÍ PRÁCE
STAVEBNÍ PRÁCE

REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY,
SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

VÝRAZNÉ
MIMOSEZÓNNÍ
STĚHOVÁNÍ,
VYKLÍZENÍ,
HOD. MANŽEL SLEVY
604
690 317
604 690 317

COLAKOVIVO@OVI.COM

Husovo náměstí 80
(vedle papírnictví)

+420 737 499 342
info@optika-novak.cz
www.optika-novak.cz

PŘI ZAKOUPENÍ

DÁRKOVÉHO
POUKAZU

DO VÁNOC VÁM DÁME

10% NAVÍC
JAKO DÁREK

